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DOPLNĚNÍ MINIMÁLNÍHO PREVENTIVNÍHO PROGRAMU 
  

v oblasti sociálně patologických jevů 
 

PLÁN na školní rok 2020/ 2021 

 

Realizován pro:   Základní škola Hlubočky – Mariánské Údolí 

Termín platnosti plánu:  školní rok 2020 - 2021  

Škola: neúplná, 1. stupeň 

Počet žáků: 108 

 

Koordinátor MPP: Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson 

 

 
MPP byl vypracován, změněn a upraven tak, aby vyhovoval současným směrům 

v našem školním ŠVP.  Je zaměřený zejména na výchovu žáků ke zdravému životnímu stylu, 

na jejich osobnostní a sociální rozvoj a rozvoj jejich sociálně komunikativních dovedností. 

V MPP jsou rozpracována dílčí témata dle  daných ročníků, kterým se  průběhu celého 

školního roku věnujeme, a to včetně orientačních časových dotací.  

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy připravilo a schválilo pro školy 

„Metodické doporučení pro práci s Individuálním výchovným programem v rámci řešení 

rizikového chování žáků“, které doporučuje k využívání při řešení problémového chování 

žáků ve školách.  Individuální výchovný plán (dále jen IVýP) je součástí MPP jako její 

příloha. Přílohou MPP je dále zpracován také krizový plán.  

Využíváme i nadále aplikaci i-bezpečně, která umožňuje blokovat přístup na určité 

internetové stránky, a to zdarma. V průběhu školního roku se realizuje mnoho různých 

zajímavých aktivit, přednášek i exkurzí, které vychází z Plánu akcí pro školní rok 2020/2021. 

V letošním školním roce vzhledem k opatřením v rámci Covid-19 budeme s plánovanými 

akcemi reagovat na aktuální situaci. Při akcích budeme dodržovat homogenní skupiny, 

plánované akce se tedy uskuteční v rámci tříd.  
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Plánované akce na školní rok 2020/ 2021: 

 Canisterapie  

 Projekt 72 hodin 

 Projekt pro 4. třídu – Bezpečně on-line  

 Sběr starého papíru 

 Strašidelná škola 

 Vánoční dílny 

 Maškarní karneval 

 Projektový den Ochrana člověka za mimořádných událostí 

 Vzdělávací akce Motáni 

 Projektové dny Péče o zdraví 

 Projektový den Čarodějnice 

 Projektový den Kytička pro maminku 

 Projektový den Dopravní výchova 

 Lesní pedagogika 

 Dětský den 

 

Zájmové útvary v tomto školním roce: 

Zpívánky, Míčové hry, Keramika, Clever, Flétna, Šikovné ručičky 

K prevenci sociálních jevů dětí na škole budeme využívat: 

 konzultací třídních učitelů 

 volnočasové aktivity 

 projektové dny, kulturní akce  

 

Ve třídách se na začátku školního roku vytvoří třídní pravidla, třídní učitelky budou 

kontrolovat jejich dodržování. Stanovená témata MPP budou plněna dle ročníků. Na začátku 

školního roku jsou žáci poučeni o schránce důvěry. 

                                               

 Mgr. Lucie Molyneux-Dickinson 

V Mariánském Údolí dne 12. 9. 2020 


